
 

 

 

 

 

1/5 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และเพื่อใหม้ัน่ใจได้
ว่าบรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ เหมาะสม ซึง่จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รอื
เป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้ บรษิทัไดก้ าหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และแนว
ปฏบิตัสิ าคญัเกีย่วกบักรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถใชเ้ป็นหลกั
และแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. องคป์ระกอบ  

2.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ

บรษิทั หรอื/และผูบ้รหิารจ านวนไมน้่อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ทา่น 

2.2 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั  

2.3 คณะกรรมบรหิารความเสีย่งสามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ชว่ยเหลอื

การด าเนินงานและประสานงานกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนดัหมายการประชมุ 

จดัเตรยีมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ รวมทัง้ปฏบิตัิ

หน้าทีอ่ืน่ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. คณุสมบติัของกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.1 มคีวามรูด้า้นการบรหิารความเสีย่ง และมคีวามสามารถในดา้นการบรหิารจดัการองคก์รเป็นอยา่งด ี

3.2 เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอื ไวว้างใจ และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

3.3 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ เป็นอยา่งด ี

3.4 มคีวามเขา้ใจหลกับรหิารทีด่ ีมวีจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ สามารถวเิคราะหปั์ญหา และให้

ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.5 มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 

3.6 สามารถอทุศิเวลาการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

3.7 ทัง้นี้คณุสมบตัขิองกรรมการบรหิารความเสีย่งใหอ้า้งองิตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 

4.1 วาระการด ารงต าแหน่ง                 

4.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ด ารงต าแหน่งจากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  
ส่วนกรรมการบรหิารความเสี่ยงที่ไม่ได้มาจากกรรมการบรหิาร ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 
ไมเ่กนิ 3 ปี     

4.1.2 เมื่อกรรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการบรหิารความเสีย่งอาจ
ถูกแต่งตัง้ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม 

4.1.3 กรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งว่างลงเพราะเหตุอืน่ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่
มคีณุสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
มจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ ภายใน 3 เดอืนนับจาก
วนัทีจ่ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ บุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง
แทน จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งตนเขา้
มาแทน 

4.2 การพน้จากต าแหน่ง 
4.2.1 พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรณีเป็นการพน้จากต าแหน่งกรรมการบรษิทัตาม

วาระ  
4.2.2 กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) เสยีชวีติ 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

อนึ่งกรณีกรรมการบรหิารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อผูท้ าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ โดยการลาออก
นัน้จะมผีลนบัตัง้แต่วนัทีใ่บลาออกถงึบรษิทัฯ และลงนามโดยผูท้ าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ 

5. ขอบเขตอ านา  หน้าี่ี และความรบัิิดออบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.1 อ านา  

5.1.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอี านาจแต่งตัง้ตวัแทนดา้นการบรหิารความเสีย่ง เพื่อท า
หน้าทีส่นบัสนุนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

5.1.2 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สามารถขอรบัค าปรกึษาจากทีป่รกึษา หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ
ภายนอก เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้ร ับภาระ
คา่ใชจ้่าย 
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5.1.3 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มอี านาจเรยีกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบรษิัทฯ 
รวมทัง้เชญิพนักงาน เจ้าหน้าที ่ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สอบถามขอ้มลูหรอืความเหน็ต่างๆ ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ     

5.1.4 เมื่อมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้อย่างมสีาระส าคญั และมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง สามารถแจง้ต่อประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เรยีกประชุม
คณะกรรมการ เพือ่รายงาน หรอือนุมตักิารด าเนินการ               

5.1.5 อนุมตักิรอบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และตดิตามการน าไปปฏบิตั ิรวมทัง้การสอบ
ทานประสทิธผิลของกรอบการบรหิารความเสีย่ง 

5.1.6 อนุมตัแิผนบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า บรษิัทฯ มกีารบรหิารความเสีย่ง
อยา่งเป็นรปูธรรม และตรงตามวตัถุประสงค ์รวมทัง้ใหข้อ้สงัเกต ความเหน็ และค าแนะน าแก่
ผูป้ระสานงานความเสีย่งของบรษิทัฯ เพื่อจดัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่งของสว่นงาน ในกรณีพบสิง่ทีค่วรแกไ้ข ปรบัปรงุ หรอืพฒันา 

5.2 หน้าี่ีและความรบัิิดออบ 

5.2.1 ก าหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่ง

ครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั เช่น ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ ความเสีย่งดา้น

ปฏบิตักิาร ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบ และความเสีย่งดา้นอื่นๆ ทีม่ ี

ผลกระทบต่อองคก์ร เพือ่น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ 

5.2.2 ก าหนดกลยุทธ์ และวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ  ในแต่ละเรื่องใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิตดิตามและป้องกนัความเสีย่งใหอ้ยูใ่น

ระดบัทีเ่หมาะสม และมแีนวทางปฏบิตั ิใหส้ามารถรบักบัเหตุการณ์ เมื่อเกดิความเสีย่งนัน้ๆ 

ขึน้ 

5.2.3 ประเมนิและทบทวนความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบทีอ่าจมตี่อบรษิทัฯ 

ทัง้ความเสีย่งจากภายนอกและภายในองคก์ร ในประเดน็ต่างๆ เชน่ 

1) ความเสีย่งดา้นกลยทุธ์ 
2) ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 
3) ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
4) ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ                  
5) ความเสีย่งดา้นอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ร 

5.2.4  ตดิตาม ก ากบั ดแูล ตลอดจนทบทวนเกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึกลยุทธ ์
และวธิปีฏบิตัเิมื่อเกดิความเสีย่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากลยุทธ์การบรหิาร
ความเสีย่งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และไดน้ าไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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5.2.5 รายงานขอ้มลูความคบืหน้าในการบรหิารจดัการความเสีย่ง และสิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  และกลยุทธ์ที่ก าหนดตามความเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการตรวจสอบในทกุไตรมาส 

5.2.6 ใหค้ าแนะน า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ในเรื่องการบรหิาร

ความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสรมิ และสนับสนุนให้มีการปรบัปรุงพฒันาระบบการ

บรหิารความเสีย่งภายในองคก์รใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ 

5.2.7 สนบัสนุนใหเ้กดิมวีฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 

5.2.8 พจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และใหน้ าเสนอคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.9 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

6 การประอุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และอาจจดัการ

ประชมุเพิม่เตมิตามทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการจงึจะครบองคป์ระชมุ 

6.3 ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้ห้
กรรมการบรหิารความเสีย่ง เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

6.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สามารถเชญิฝ่ายจดัการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัฯ ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีเ่หน็สมควรมาร่วมประชุมใหค้วามเหน็ หรอืส่งเอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ า
เป็นได ้     

6.5 การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก
เสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีม่สี่วนไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องที่
พจิารณา จะตอ้งไม่รว่มในการแสดงความเหน็ และไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรือ่งนัน้ๆ 

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีน่ัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม 
น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุภายในระยะเวลาทีก่ าหนด   

7 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจดัท ารายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ  

7.2 จดัท ารายงานการท าหน้าทีแ่ละผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในรอบปีทีผ่า่น

มาต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี  
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8 การประเมินิลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

และรายงานปัญหาอปุสรรคทีเ่ป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไมบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมทัง้การปรบัปรุง

แกไ้ข เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 

                                                  บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

                                          (นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา) 
         ประธานกรรมการ 

 


